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Nr. 5688 din 17.12.2021 

 
ANUNȚ 

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR 
 

Colegiul Național ”Spiru Haret”, cu sediul în Tg-Jiu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 106, județul Gorj, organizeazã 
concurs pentru ocuparea următorarelor posturi contractuale, aprobate prin HG nr. 286/2011, modificată și completată 
de HG nr. 1027/2014 
 
Denumire post: Îngrijitor (3 posturi) 
Perioadă angajare: determinată 
Normă: întreagă 
Tip funcție: personal nedidactic 
 
Dosarul de concurs va conține următoarele documente: 

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 

precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea 
sau instituția publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae 
h) opis documente, întocmit în două exemplare, din care un exemplar, cu numărul de înregistrare, se va restitui 

candidatului 
 

* Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, 
în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 
 
* În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în 
care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 
 

* Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care 
atestă vechimea, vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

 
Dosarul trebuie să cuprindă documentele menționate, în ordinea enumerată mai sus, iar filele trebuie 
numerotate. Numărul de file va fi consemnat în opis. 
 
 
Condiții generale pentru ocuparea postului (cf. art. 3, HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare): 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
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c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului 

scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra 

autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 
 

Condiţii specifice postului 
• nivelul studiilor – studii medii (școală profesională / școală de ucenici), conform art. 250 din Legea 1/2011, 

actualizată 
• vechime în specialitatea studiilor – nu se cere;   
• persoană responsabilă și organizată 
• adaptare dinamică la sarcinile de serviciu 
• abilități de comunicare și lucru în echipă 
 

 
 
Graficul de desfășurare a concursului : 

• Depunere dosare de înscriere la concurs - la sediul instituției (Târgu Jiu, strada 1 Decembrie 1918, nr.106), în 
perioada 20 - 24.12.2021, în intervalul orar 09,00 – 12,00 
 

• Selecție dosare -  05.01.2022 
• Afișare rezultate la selecția dosarelor de înscriere  – 06.01.2022 
• Depunere contestații după selecția dosarelor de înscriere  – 06.01.2022 în intervalul 12,00 – 16,00 
• Soluționare contestații și afișare rezultate la selecția dosarelor  de înscriere  – 07.01.2022 

 

• Proba scrisă – 10.01.2022, începând ora  10,00; 

• Afișarea rezultatelor la proba scrisă – 11.01.2022 

• Depunerea contestațiilor la proba scrisă – 11.01.2022 în intervalul 12,00 – 16,00 

• Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă – 12.01.2022 
 

• Proba interviu –  13.01.2022, începând cu ora 10,00; 

• Afișarea rezultatelor la proba interviu – 14.01.2022 

• Depunerea contestațiilor la proba interviu - 14.01.2022 în intervalul 12,00 – 16,00 

• Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba interviu  – 17.01.2022 
 

• Stabilirea și afișarea rezultatelor finale – 17.01.2022, până la ora 16,00. 
 
 
BIBLIOGRAFIE 

• Ordin nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi 
instruirea copiilor şi tinerilor cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice 
– Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7; 

• Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare; 
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• Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – 
Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor; 

• H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si 
sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 
populaţiei cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II - Răspunderea disciplinară art.247-252, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 
NOTĂ: 

➢ Toată bibliografia va fi studiată în variantă actualizată, cu modificările și completările ulterioare   

➢ Conform HG 286/2011 sunt declarați admiși la proba scrisă și respectiv, la interviu, candidații care au obținut minimum 

70 puncte. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai mare 

punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim 

necesar la fiecare dintre probele concursului. 

 
 

 
Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Secretariat, tel. 0253 / 237710, interval orar 09,00 - 12,00. 

 
 
 

Director, 
Prof. Boian Dumitru-Flavius 
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